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Resumo 
Este trabalho foi realizado com o objetivo de conhecer a estrutura da vegetação de uma 
ilha da lagoa do Castelo, Corumbá, MS. A ilha tem vegetação do tipo mata decídua. Foi 
empregado o método dos quadrantes centrados. Foram amostrados 21 pontos, ao longo 
de uma linha transversal de um lado ao outro na ilha, com distância de 10 metros entre 
si. Foram amostradas todas as árvores e arbustos com circunferência, a 1,3m do solo, 
maior ou igual a 15cm. As coletas foram realizadas em junho de 1997. Todo material 
botânico, foi  herborizado,  identificado e depositado no herbário COR. Foram 
encontradas 18 espécies pertencentes a 12 famílias botânicas. O índice de diversidade 
(H’) para espécies foi de 2,21. O dossel da mata variou entre 7 e 11m de altura e sub-
bosque de 2,5 a 5m. As espécies mais importantes em IVI foram Acosmium cardenasii, 
Ceiba pubiflora, Jacaratia corumbensis, Aspidosperma cuspa, Neea subpubescens, 
Cnidoscolus cnicodendron e Acacia paniculata, perfazendo um total de 75,79% do IVI 
total. 
 
Termos para Indexação: floresta decídua, espécies arbóreas. 
 
Abstract 
The aim of this paper was to study the vegetation structure of an island in the Castelo 
Lake, Corumbá – MS. The vegetation of this island is deciduous forest. The sampling 
was performed using the point center square method.  Twenty-one points with 10 meters 
distance each one along a transect line across the island were sampled. All trees and 
shrubs with at least 15cm of girth at breast height (1.3m above the soil) were sampled. 
The survey was conducted in June 1997. The plants were collected, identified and 
deposited at COR herbarium (UFMS). Eighteen species of 12 botanic families were 
found. The Shannon index found (H’) was 2.21. The canopy varied from 7 to 11m 
height and the understorey from 2.5 to 5m. The species with the higher importance 
values were Acosmium cardenasii, Ceiba pubiflora, Jacaratia corumbensis, 
Aspidosperma cuspa, Neea subpubescens, Cnidoscolus cnicodendron and Acacia 
paniculata which summed 75,79% of the total importance value. 
 
Index Terms: deciduous forest, tree species. 
 
 
Introdução 

As florestas secas estacionais neotropicais são ecossistemas dominados por 
árvores que são principalmente decíduas durante a estação seca. Na América do Sul elas 
ocorrem em solos relativamente férteis onde a chuva é menor que 1600mm/ano e a 
estação seca é bem definida, permanecendo de 5 a 6 meses do ano com menos de 
100mm (GENTRY, 1995; PENNINGTON et al., 2000). Essas formações vinham sendo 



 
 
 

encaradas até recentemente como parte integrante de outros ecossistemas como as 
florestas Atlântica e Amazônica (PRADO, 2000). Essas florestas ocorrem, na América 
do Sul, distribuídas em um arco denominado arco pleistocênico, em referência às 
mudanças climáticas ocorridas entre o Pleistoceno e o Holoceno na América do Sul 
(PRADO & GIBBS, 1993). Esse arco está localizado em três núcleos: (1) o núcleo das 
Caatingas do nordeste do Brasil; (2) o núcleo de Missiones, que inclui os sistemas dos 
rios Paraguai e Paraná, no norte da Argentina, o leste do Paraguai e o sudoeste do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil e (3) o núcleo Piedmont localizado entre os 
Andes no sudoeste da Bolívia e Noroeste da Argentina (PRADO & GIBBS, 1993).  

Por ocorrerem em solos de altíssima fertilidade essas formações têm sido objeto 
de expressiva devastação no continente americano em virtude da alta potencialidade de 
uso desses solos em atividades agrícolas. De acordo com JANSEN (1988), em função 
desses fatores, essas florestas são os ecossistemas mais ameaçados das Américas, 
urgindo providências para a sua conservação.  

A região da Chiquitania na Bolívia possui uma das maiores áreas contínuas de 
floresta estacional decídua na América do Sul, atingindo a fronteira com o Brasil nos 
morros que funcionam como limite oeste das áreas de inundação do Pantanal ao longo 
do rio Paraguai no município de Corumbá. Essas formações são importantes fontes de 
espécies para as áreas de floresta estacional que ocorrem na planície pantaneira sob 
forma de capões e cordilheiras (DAMASCENO-JUNIOR et al., 1999). Ao longo do rio 
Paraguai, as formações mencionadas ocorrem sempre associadas a grandes lagoas, nos 
morros, e em alguns casos isoladas sob forma de ilhas fluviais. Um exemplo dessas 
lagoas é a do Castelo,  onde existem várias ilhas fluviais com vegetação do tipo floresta 
estacional decidual. As informações disponíveis sobre a composição florística e a 
estrutura desse tipo de vegetação tratam principalmente sobre áreas contínuas (cf. 
PRANCE & SCHALLER, 1982; JURACY et al., 1999; SALIS et al., no prelo) ou 
mesmo sobre áreas que se configuram como pequenas elevações sobre o nível da área 
de inundação que são os capões e cordilheiras da planície de inundação (DUBS, 1994; 
DAMASCENO-JUNIOR et al., 1999; NUNES-DA-CUNHA & JUNK, 1999; 
ARAÚJO, 2001). Não existem informações sobre a estrutura da vegetação de floresta 
estacional que ocorre nessas ilhas fluviais rochosas, que podem atingir dezenas de 
metros acima do nível de inundação do rio Paraguai. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi prover informações sobre esse tipo de 
ambiente, descrevendo florística e estruturalmente uma ilha fluvial localizada na lagoa 
do Castelo, com informações sobre as síndromes de dispersão das espécies encontradas. 
 
Material e Métodos 

A lagoa do Castelo é uma das lagoas marginais do rio Paraguai na região do 
Pantanal sul-mato-grossense. Está localizada no município de Corumbá–MS, na 
fronteira com a Bolívia, entre as coordenadas 18º33’11”S e 57º34’55”W. Como as 
outras lagoas da sub-região do Pantanal do rio Paraguai, apresenta uma extensa área de 
inundação e morros de relevo residual. O clima da região é do tipo tropical 
megatérmico, com inverno seco e chuvas no verão, Awa na classificação de Köpen 
(SORIANO, 1997). Na série analisada por SORIANO (1997), para a estação climática 
da área Urbana de Corumbá, entre 1975 e 1996, a temperatura média anual foi de 
25,1ºC, oscilando entre 21,4 e 27,7ºC. A média das máximas foi 30,6ºC atingindo 
máximas absolutas de 40ºC entre outubro e janeiro. Já a média das mínimas foi de 21ºC 
atingindo mínimas absolutas próximas de zero. A precipitação média anual foi de 



 
 
 

1070mm, com o período mais chuvoso de novembro a março, com 68% das chuvas e o 
mais seco de junho a agosto, com 7%. 

Estão representadas na região, três unidades fitofisionômicas: as matas decíduas 
(floresta estacional decidual de terras baixas e submontana), as matas ripárias (floresta 
estacional semidecidual aluvial) e a vegetação aquática (campos inundáveis). As matas 
decíduas nas áreas de morraria formam ilhas de mata seca, incrustadas na imensa 
planície de inundação do rio Paraguai (DAMASCENO-JUNIOR et al., 2003).  

A área escolhida para o estudo é uma ilha fluvial denominada localmente como 
morro do Castelo, onde predomina vegetação do tipo floresta estacional decidual. A ilha 
em questão tem aproximadamente 150m de altitude, com uma área aproximada de 12ha, 
localizada entre as coordenadas 57º34’46”O e 18º34’00”S. 

Foi utilizado o método dos quadrantes centrados (BROWER & ZAR 1984). 
Amostrou-se 21 pontos em uma transecção ao longo de toda extensão da ilha, no 
sentido oeste- leste com distância mínima de 10 metros entre si equivalendo a uma área 
de 0,05ha. Foram amostrados todos os indivíduos arbóreo/arbustivos com 
circunferência a 1,3m do solo maior ou igual a 15cm. As coletas foram realizadas em 
junho de 1997. Todo material botânico, mesmo estéril, foi  herborizado, segundo 
técnicas usuais, e identificado, por comparação, com exemplares dos herbários COR e 
CPAP. Posteriormente um exemplar de cada espécie foi incorporado ao herbário COR. 
Para o cálculo dos parâmetros foi utilizado o programa Fitopac (SHEPHERD, 1995). 

As síndromes de dispersão foram determinadas por meio de consultas a exsicatas 
do herbário COR e observações de campo. 
 
Resultados e Discussão 

Foram amostrados 84 indivíduos pertencentes a 18 espécies e 12 famílias 
botânicas. A família mais rica foi Leguminosae com 4 espécies, seguida por 
Nyctaginaceae, Apocynaceae e Cactaceae com duas espécies cada. As demais famílias 
ocorreram com apenas uma espécie (Tabela 1). O índice de diversidade (H’) para 
espécies foi de 2,2 nats/indivíduos e a equabilidade de 0,76. 

A riqueza encontrada foi a mais baixa registrada nessas formações, na região. Nos 
levantamentos realizados na região, com critério de inclusão de 10 a 15cm de CAP 
amostrando de 20 a 25 pontos de quadrantes centrados (RATTER et al., 1988; SALIS et 
al., 1999; SALIS et al., no prelo) a riqueza que variou de 24 a 36 espécies. Em uma área 
amostrada com 50 pontos ocorreram 47 espécies (SALIS et al., no prelo). O índice de 
diversidade (H’) está entre os mais baixos já encontrados para esse tipo de formação na 
região. Nos levantamentos realizados por SALIS et al. (1999) para a Bacia do Alto 
Paraguai apenas uma área apresentou índice de magnitude semelhante. A baixa riqueza 
de espécies e baixa diversidade na presente área, muito provavelmente, está associada 
ao efeito ilha. Segundo MCARTHUR & WILSON (1967), nos ambientes insulares o 
número de espécies presentes está associado ao tamanho da ilha em questão e também à 
distância da ilha à área contínua mais próxima.  

Das 18 espécies encontradas, 50% são zoocóricas, 33% anemocóricas,11% 
barocóricas e 5,6% autocóricas (Tabela 1). Em geral, esses números estão de acordo 
com as tendências observadas para florestas secas. GENTRY (1995) observou que 
nessas florestas entre 1/3 e ¼ das espécies têm síndrome anemocórica. Mesmo em 
condições de seca estacional, o número de espécies zoocóricas tende a ser alto. Segundo 
TABARELI et al. (2003) a síndrome anemocórica tende a ser mais expressiva em áreas 



 
 
 

onde a precipitação anual é menor que 600mm, acima disso as espécies zoocóricas 
predominam. 

 
Tabela 1. Espécies encontradas no levantamento fitossociológico do morro do Castelo, 
Corumbá MS, com suas famílias e síndromes de dispersão. 
 
Família Espécie Síndrome 
Apocynaceae Aspidosperma cuspa (Kunth.) Blake Anemocórica 
 Aspidosperma pyrifolium Mart. Anemocórica 
Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. Anemocórica 
Bombacaceae Ceiba pubiflora (St. Hil.) K. Schum.  Anemocórica 
Cactaceae Pereskia sacharosa Griseb. Zoocórica 
 Praecereus euchlorus (Weber) N.P. Taylor Zoocórica 
Capparaceae Capparis cf. mattogrossensis Pilg. Zoocórica 
Caricaceae Jacaratia corumbensis Kze Zoocórica 
Euphorbiaceae Cnidoscolus cnicodendron Griseb. Autocórica 
Leguminosae Faboideae Acosmium cardenasii H. Irwin & Arroyo Anemocórica 
Leguminosae Mimosoideae Acacia paniculata Willd. Barocórica 
 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Anemocórica 
 Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Barocórica 
Nyctaginaceae Neea subpubescens Heimerl Zoocórica 
 Pisonia zapallo Gris. Zoocórica 
Sapindaceae Allophylus pauciflorus Radlk. Zoocórica 
Urticaceae Urera cf. baccifera (L.) Gaud. Zoocórica 
Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz e Pav.) A.L. Juss. Zoocórica 

 
O dossel da mata variou entre 7 e 11m de altura com indivíduos emergentes de até 

20m como Ceiba pubiflora e Pisonia zapallo. A principal espécie formadora do dossel 
foi Acosmium cardenasii, que ocorreu com o maior número de indivíduos do estudo. O 
sub-bosque situou-se entre 2,5 e 5m, tendo como principais espécies Jacaratia 
corumbensis, Aspidosperma cuspa e Neea subpubescens. A altura do dossel, aqui 
encontrada, está dentro da faixa encontrada para outras áreas de mata decídua 
(GENTRY, 1995; RATTER et al., 1988; IVANAUSKAS & RODRIGUES, 2000). 

A densidade total estimada foi de 1657 ind/ha e a área basal foi de 2575m2/ha. O 
valor encontrado para densidade, está dentro da faixa normalmente estimada para essas 
formações, entre 1100 e 2100 indivíduos por hectare, utilizando-se de critério de 
inclusão entre 10 e 15cm de CAP (cf. RATTER et al., 1988; SALIS et al., 1999; 
IVANAUSKAS & RODRIGUES, 2000). 

As espécies mais importantes em IVI foram Acosmium cardenasii, Ceiba 
pubiflora, Jacaratia corumbensis, Aspidosperma parvifolium, Neea subpubescens, 
Cnidoscolus cnicodendron e Acacia paniculata, perfazendo um total de 75,79% do IVI 
total (Tabela 2). A espécie Acosmium cardenasii destacou-se, por representar sozinha 
30% do total do IVI e 41,6% de todos os indivíduos amostrados. Em trabalhos 
realizados na região, essa espécie, tem ocorrido entre as mais importantes em IVI em 
quase todas as áreas de floresta decídua (RATTER et al., 1988; PRANCE & 
SCHALLER, 1982; KILLEN et al., 1998). Ceiba pubiflora apareceu entre as primeiras 
em IVI em virtude da elevada área basal de seus indivíduos. As demais espécies 
ocorreram com valores de IVI baixos em relação às duas anteriores. 



 
 
 

Tabela 2. Espécies encontradas no levantamento fitossociológico do morro do Castelo, 
Corumbá, MS em ordem decrescente de IVI. Os parâmetros são: Densidade relativa 
(Dens. Re%); Dominância Relativa (Dom Rel.%); Freqüência relativa (Freq. Re%) e 
Índice de Valor de Importância (IVI). 
 
Espécie No.Ind Dens.Re% Dom.Rel% Freq.Re% IVI
Acosmium cardenasii 35 41,67 16,02 29,69 87,37
Ceiba pubiflora 2 2,38 50,01 3,13 55,52
Jacaratia corumbensis 5 5,95 4,65 7,81 18,41
Aspidosperma cuspa 5 5,95 3,31 7,81 17,07
Neea subpubescens 6 7,14 1,92 7,81 16,87
Cnidoscolus cnicodendron 4 4,76 5,55 6,25 16,56
Acacia paniculata 6 7,14 0,6 7,81 15,56
Pisonia zapallo 1 1,19 12,12 1,56 14,87
Aloysia virgata 4 4,76 0,43 6,25 11,45
Allophylus pauciflorus 4 4,76 1,05 4,69 10,5
Pereskia sacharosa 3 3,57 2,23 3,13 8,93
Aspidosperma pyrifolium 2 2,38 0,88 3,13 6,38
Urera cf. baccifera 2 2,38 0,33 3,13 5,84
Anadenanthera colubrina 1 1,19 0,63 1,56 3,38
Praecereus euchlorus 1 1,19 0,14 1,56 2,89
Capparis cf. mattogrossensis 1 1,19 0,07 1,56 2,82
Tabebuia impetiginosa 1 1,19 0,04 1,56 2,8
Piptadenia stipulacea 1 1,19 0,03 1,56 2,78

 
A área estudada apresenta forte dominância de uma espécie (Acosmium 

cardenasii) e baixa riqueza de espécies. Segundo TILMAN (1982) áreas muito ricas em 
recursos levam a um aumento da produtividade, conseqüentemente da dominância 
ecológica das espécies favorecidas e diminuição da riqueza. Esse tipo de vegetação, na 
região, está assentado sobre solos de alta fertilidade (ver SPERA et al., 1997), o que 
pode se configurar como um fator favorável a esse tipo de dominância. Essa espécie 
pode, também, estar se beneficiando de alguma condição local, que pode ser algum fator 
antrópico, uma vez que existe um hotel na ilha, e ainda a condição de um ambiente 
insular, o que limita o número de espécies capazes de colonizar esse ambiente. 
 
Conclusões 

A área estudada apresenta baixa riqueza e forte dominância de Acosmium 
cardenasii. Os resultados obtidos estão relacionados ao fato de a área ser um ambiente 
insular, que sofre o efeito ilha, e ainda a outros fatores como perturbações antrópicas 
que podem estar potencializando esses resultados.  
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